
Kedves Vámospércsiek!
Karácsony üzenete, a béke,

hit, szeretet és a remény még itt
van mindannyiunk szívében.
Abban a csodálatos nyugalmas
szeretetben léptünk át az új
évbe, ami körülvett minket az
advent időszakában. 

Az ünnepek gyorsan elszáll-
tak, de arra kérem Önöket, ne
engedjük el az akkor átélt pilla-
natokat! Az új esztendő min-
den napján szükségünk lesz a
karácsony hordozta nyugalom-
ra, szeretetre és bölcs iránymu-
tatásra.

Szilveszter éjszakáján, ami-
kor felzendültek nemzeti imád-
ságunk akkordjai, volt néhány
perce minden embernek arra,
hogy megfogalmazza fohászát
az új évre vonatkozóan. Biztos
vagyok benne, hogy ezt mind-
annyian megtettük, s mit is kí -
vánhatnék mást, hogy legyen
mindannyiunknak elég erőnk,
hitünk, egészségünk és tehetsé-
günk, hogy teljesüljenek a ma -
gánéleti kívánságaink.

Emellett természetesen kö -
zösségünk elmúlt évi teljesít-
ményét is érdemes értékelni és a
2013-as évre megfogalmazott
terveinket is szerbe-számba
venni. 

Ahhoz, hogy egy folyamato-
san fejlődő, s egyre inkább
élhető, szépülő várost építhes-
sünk, az itt élő emberek mind-
egyikének jó teljesítményére,
pozitív, segítő hozzáállására, s
jó szándékú tenni akarására
van szükség! 

A 2012-es év biztos nyomot
hagy városunk történetében,
hisz több olyan eredményt
értünk el, melyre joggal büsz-
ke lehet minden városlakónk.
A legkisebbektől a legidőseb-
bekig öregbítették települé-
sünk hírnevét. Civil szervezete-
ink, intézményeink, egyre erő-
sebbek, a Népdalkörünk a Vass
Lajosról elnevezett népzenei
minősítő versenyen aranymi-
nősítést kapott, az asztalitenisz
egyesületünk NB I-es női fel-
nőtt csapatot szervezett, egye-
dülállóként Hajdú-Bihar me -
gyé ben, a Búzavirág Gyermek -
kórusunk pedig nagy elisme-
résben részesült a Megye Napja
alkalmából, amikor is átvehette
a Kölcsey Ferencről elnevezett
kitüntető díjat, hogy a teljesség
igénye nélkül idézzem fel a leg-
boldogabb pillanatokat. Több,
mint hatvan gyermeket, peda-
gógust és sportvezetőt köszönt-
hettem karácsonyi ünnepsé-
günkön, ahová azok kaptak
meghívást, akik többet teljesí-
tettek az átlagosnál, s megyei és
országos versenyeredmények-
kel büszkélkedhetnek.

Az elmúlt évben valósult
meg rég dédelgetett közös ál -
munk, amikor egy csodálatos
intézményt – a Járóbeteg Szak -
orvosi Rendelőt- felavathattuk,
s a Vámospércsen és a  környe-
ző településeken élő emberek
szolgálatába állíthattuk. Akik
jártak már az intézményben
megtapasztalhatták azt a csodá-
latos környezetet és kiszolgá-
lást, amit egy korszerű egész-
ségügyi intézmény kapcsán
elvárhat a kor embere. 

2012 a nagy átalakulások éve
is volt. Elsősorban a közigazga-
tás és a közoktatás átalakítása
hozott változásokat intézmény-
rendszerünkben. 

Kialakításra kerültek a járási
hivatalok, valamint a Közne -

velési tv. rendelkezései alapján
az iskolák szakmai irányítása
állami kézbe került. Ez utóbbi a
szülők, nevelők, s a gyerekek
életében nem okoztak érzékel-
hető változást. Önkormány za -
tunk a továbbiakban az iskola
működtetésével biztosítja a tár-
gyi feltételeket gyermekeink
fejlődéséhez.

Vámospércs abban a szeren-
csés helyzetbe került, hogy a
Béke u. 3. sz. alatt lévő épület-
ben kormányablak került kiala-
kításra. Ide költözött az ok -
mány iroda, bizonyos szociális
ügyek intézése, a gyámhivatal, a
falugazdász, s továbbra is itt
találhatják az ügyfelek a Mun -
kaügyi Központ kirendeltsé-
gét. Szeretném megragadni az
alkalmat, hogy ismét elmond-
jam, a kirendeltség kialakítása
biztosítja továbbra is azon szol-
gáltatásokat, amelyeket eddig
is helyben vehettek igénybe az
emberek. Nem kell senkinek
sem ügyintézés céljából a járási
székhelyre, Nyíradonyba utaz -
ni. Az átalakítás kapcsán senki
sem vesztette el az állását, s
mindent egy helyen intézhet-
nek el az ide érkező ügyfelek.

2013. január 1-jétől az ivóvíz-
szolgáltatás mellett a szippan-
tott szennyvíz szállítását is a
100%-ban önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságunk, a
Vámosvíz Kft. látja el. Az elmúlt
év tapasztalatai azt mutatják,
hogy egy hozzáértő, agilis mun-
katársakkal és vezetővel rendel-
kező csapat nagyszerű eredmé-
nyeket érhet el. A következetes
munkának köszönhetően önök
megértették azt, hogy csak ak -
kor tudjuk továbbra is alacsony
szinten tartani az ivóvíz és a
szennyvízszolgáltatás árát, ha
az állampolgárok befizetik az
elfogyasztott víz díját. Ez a ki -
alakult együttműködő maga-
tartás tette lehetővé, hogy a kft.
újabb tevékenységet vehetett
fel, fejleszthetett, s a szennyvíz-
szippantást is biztosíthatja, jó -
val olcsóbban az itt élők számá-
ra. A képviselő-testület tovább-
ra is a közösség érdekeit, s a tör-
vényes lehetőségeket figyelem-
be véve törekszik arra, hogy
bővítse a szolgáltatásai körét,
növelje a saját bevételeit, de a
profitszerzés mellett az embe -
rek anyagi helyzetét figyelem-
be véve, a minél alacsonyabb
szolgáltatási díjakat határozza
meg, ezzel könnyítve a megél-
hetési gondokat! 

A pénzre a helyi közössé-
günknek is nagy szüksége van.
Minél több lesz a saját bevéte-
lünk, annál több lehetőségünk

lesz arra is, hogy alakítsuk a
környezetünket. Magyarország
Kormánya döntött, hogy átvál-
lalja az 5000 fő alatti önkor-
mányzatok teljes adósság állo-
mányát, a nagyobb városok ese-
tében pedig annak bizonyos
részét. Részletes egyeztető
munka áll még előttünk, hogy
pontosan nyilatkozhassunk a
tekintetben, mennyit fog ez
Vámospércs esetében jelente-
ni. Mindenesetre, azt hiszem
ilyen döntést egyetlen kormány
sem hozott még hazánk törté-
nelmében!  A további eladóso-
dás elkerülése miatt átalakul az
állami finanszírozás rendszere.
Feladat alapúvá válik, nem ma -
rad szabadon felhasználható
állami pénz azokra a feladatok-
ra, amelyeket önként vállaltunk
az eddigiekben, ezt a helyi adó-
bevételek, és a szolgáltatások
után beszedett díjak fogják biz-
tosítani. Ezért nagyon fontos,
hogy minden törvényes lehető-
séget megragadjunk, közös
bol dogulásunk érdekében!

A Start Közmunka Prog -
ramok keretein belül az elmúlt
évben, közel 120 fő kapott lehe-
tőséget folyamatos jövedelem
szerzésére. Nem csak azt tekin-
tem eredménynek, hogy könnyí-
tett a családok megélhetési
gondjain a lehetőség, de az ön -
kormányzatnak alkalma volt
majd 30 millió Ft értékben esz-
közöket vásárolni – pl. így lett új
traktorunk –, de értékteremtő
munkát végeztek a munká saink.
Felújították a Tájhá zun kat, több
helyet megtisztítottak az illegáli-
san lerakott szeméttől, s olyan
csapadék és belvíz levezetésére
szolgáló árkokat tisztítottak meg
az elburjánzó növényzettől,
amelyekhez pénz hiányában
már régóta nem nyúltunk.

Egyetlen „veszteség” miatt
aggódhattunk az elmúlt évben,
ez pedig az Önkéntes Köztes -
tületi Tűzoltóságunk volt. Szin -
tén a Katasztrófavédelmi tv.
módosítása tette már az év ele-
jén világossá számunkra, hogy
az állam költséghatékonyab-
ban kívánja ellátni ezt a szakte-
rületet is, s állami feladattá nyil-
vánítja egyben annak ellátását.
Esetünkben ez az egyesület
2012. december 31-i megszün-
tetését vonta maga után, A fel-
adatot a továbbiakban a Nyír -
adonyban létesült Hivatásos
Őrs fogja ellátni, s ami a veszte-
ség mellett örömmel töltött el
minket, hogy a dolgozóink
közül, akik az egészségügyi,
fizikai és pszichológiai feltéte-
leknek megfeleltek a további-
akban is szolgálatot teljesíthet-
nek. Köszönjük a Nyírado -
nyiaknak, hogy felelősen gon-
dolkodva lehetőséget biztosíta-
nak szakképzett tűzoltóinknak,
akik nagyon fognak nekünk
hiányozni! Hiányozni fognak,
mert a biztonságunk őrei vol-
tak, vigyázták a nyugodt álmun-
kat, s életüket kockáztatták, ha
bajba kerültünk! Mindemellett
bármiben számíthattunk rájuk,
ha a közösség érdekében tör-
tént. Megköszönöm Ozsváth
Zoltán parancsnok úrnak, hogy
pár évvel ezelőtt segített meg-
valósítani a közös álmunk, a
köztestület létrehozásáról, hogy
olyan csapatot kovácsolt össze,
akikre büszkék lehettünk!
Fiúk, Hölgyem! Nektek is kö -

szönet, kívánom, hogy találjá-
tok meg további életetekben is
a számításaitokat!

Ezek az eredmények közös
összefogás, megfelelő szakérte-
lem, s tisztességes munka nél-
kül nem valósulhattak volna
meg. Engedjék meg, hogy meg-
köszönjem mindazoknak a
munkáját, akik e siker közvet-
len letéteményesei. Nagyszerű
teljesítmény volt!

A 2013-as évet sem tervez-
zük kevésbé eseménydúsnak.
Nagy terveink vannak!

A legfontosabb, s a legtöbb
türelmet, a legnagyobb odafi-
gyelést és türelmet igénylő ter-
vünk a szennyvízpályázatunk
megvalósítása. Vámospércsen a
legtöbb ingatlant érinti majd.
Kollegáimmal azon fárado-
zunk, hogy a lakosoktól a legki-
sebb anyagi hozzájárulást se
igényelje. A polgári kormány
több intézkedése segít minket
ahhoz, hogy bizakodóak lehes-
sünk. A pályázat elnyerését kö -
vetően, még ránk érvényesíthe-
tően is hoztak olyan rendelke-
zést, hogy 5%-ra csökkentették
a szükséges önerőt, valamint
lehetőséget biztosítottak arra,
hogy a fennmaradó részre is
lehet pályázni. Ha sikeresek le -
szünk, a vámospércsi emberek
szinte ajándékba kapják ezt az
alap infrastruktúrát.

Októberig megépül a 48-as
főút mellé tervezett kerékpár -
út, valamint a csomópontban
forgalomirányító lámpák léte-
sülnek. Sokak álma valósul meg
ezzel a beruházással is, hiszen
gyermekeink biztonsága érde-
kében régóta kezdeményezték
a nagy kereszteződés biztonsá-
gosabbá tételét.

Nyárra megszépül, s új funk-
ciót kap a régi okmányiroda
épülete. A felújítást követően a
Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat, valamint az önkor-
mányzat Adó és Költségvetési
Irodája is ide költözik.

Az elkészült belvízvédelmi
koncepciónk alapján ebben az
évben megkezdődhet a védel-
mi rendszer kiépítése is. Több
mint tíz utcában jelent majd
változást, s a Marinka vízmen-
tesítésére záportározó épül,
amely a csapadék és belvíz leve-
zetését is szolgálja.

A Start Közmunka Program
pályázata vélhetően a tavalyi-
hoz hasonló kondíciókkal feb-
ruár környékén indul. 

Kérem, nézzék el, hogy a tel-
jesség igénye nélkül értékeltem, s
beszéltem terveinkről is. Év köz-
ben sok előre nem látható ténye-
ző befolyásolja városunk életét.
Ezekről a lap hasábjain továbbra
is tájékoztatjuk Önöket.

A képviselő-testület és a
magam nevében kívánok min-
denkinek boldog új esztendőt!
Kívánom, hogy mindenki bol-
doguljon, érjen el sikereket,
találjon baráti családi közössé-
geket, ahol biztonságban érzi
magát. A betegeknek gyógyu-
lást kívánok, az egészségesek-
nek, hogy őrizzék meg jó álla-
potukat. A városnak azt kívá-
nom, hogy jöjjön létre egy egy-
más iránt szolidaritást vállaló
igazi jó városlakói közösség.
Ahol az ember megértésre és
érdeme szerint megbecsülésre
talál, ahol az emberek türelmes
odafigyeléssel fordulnak egy-
más felé és elismerik a jó szán-
dékú tenni akarást, ahol isme-
retlen a gyűlölködés, s közös
elhatározás a fejlődés kulcsa!

Január 5-én, 17 órától szimbolikusan is megnyitot-
tuk a 2013-as évet Pitti Katalin Újévi koncertjével a
vámospércsi református templomban. Az előadást
megelőzően Ács Ferenc nagytiszteletű úr szolgálatával
énekkel és imával köszöntötték az új évet a résztvevők.
Ezt követően Ménes Andrea, városunk polgármestere
mondott köszöntőt, majd Pitti Katalin műsorát hall-
hattuk. Feledhetetlen élményben volt része valameny-
nyi résztvevőnek, akik városunkból és a környező tele-
pülésekről érkeztek. 

A művésznő személyes kisugárzásával is elbűvölte a
közönséget, akik a koncert végén felállva, vastapssal
köszönték meg a varázslatos előadást. Orgonán He -
gedüs Valér zongora és orgonaművész kísérte a művész-
nőt. Végezetül a Himnusz közös éneklésével záródott a
program.

XXIII. évfolyam, 1. szám
2013. január 

Ingyenes újság

Új évi köszöntő

Ménes Andrea
polgármester



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2012. december hó 11. napján rendes ülést tartott.

Első napirendi pontban a képviselők a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (1) bekezdése alap-
ján elfogadták a képviselő-testület 2013. év I. féléves ülés- és
munkatervét.

Második napirendi pontban pénzügyi kérdésben döntöt-
tek a képviselők, elfogadták az önkormányzat 2013. évi költség-
vetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendeletet.

Harmadik napirendi pontban arról született határozat,
hogy az ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás,
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című pályá-
zati felhívás alapján bruttó 60 millió Ft összegű – 100%-os mér-
tékű – támogatást igényel az önkormányzat tulajdonában lévő,
Vámospércs, Nagy u. 7. szám alatti 61/8 hrsz-ú ingatlanon lévő
egészségház felújításához, korszerűsítéséhez és a 61/9 hrsz-ú
belső udvar kialakításához. 

Negyedik napirendi pontban a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjához benyújtott 2013. évi
START Közmunkaprogram támogatási igényét hagyta jóvá a tes-
tület az alábbiak szerint: 

– Belvízelvezetés: (2013. április 1.–2013. november 30.) 50 fő
foglalkoztatása 8 hónapos időtartamra (napi 8 órában) A pro-
jekt összköltsége: 40 675 931 Ft, melyből a bér-és járulék
33 330 864 Ft, a dologi kiadások 7 345 067 Ft.

– Illegális hulladéklerakók felszámolása: (2013. március 1–
2013. november 30.) 26 fő foglalkoztatása 9 hónapos időtar-
tamra (napi 8 órában) A projekt összköltsége: 27 358 451 Ft,
melyből a bér- és járulék 19 688 391 Ft, a dologi kiadások
7 670 060 Ft.

– Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás: (2013. márci-
us 1.–2013. november 30.) 30 fő foglalkoztatása 9 hónapos idő-
tartamra (napi 8 órában). A projekt összköltsége: 31 642 165 Ft,
melyből bér-és járulékai 22 622 139 Ft, a dologi kiadások
9 020 026 Ft.

Ötödik napirendi pontban a téli közfoglalkoztatás tárgyá-
ban született határozat, amely szerint a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjához benyújtott pályázat
alapján a téli időszakban két és három hónapos időtartamra 40
fő munkavállaló közfoglalkoztatását vállalja az önkormányzat.
A pályázat elbírálása még nem történt meg.

Hatodik napirendi pontban a testület az AKSD Kft. javas-
lata alapján jóváhagyta a hulladékkezelés helyi közszolgáltatás-
ról szóló 9/2005. (VI.10.) számú önkormányzati rendeletének
módosítását, amely szerint a 120 literes edényzet ürítésének a
díja 2013. január 1. napjáig bruttó 408 Ft/edényzet. 2013. janu-
ár 1. napjától az önkormányzatnak díjmegállapítási joga már
nincs, a közszolgáltatás díját miniszteri rendelet határozza meg.

Hetedik és nyolcadik napirendi pontokban a közneve-
lési intézmény működtetése tárgyában hoztak döntéseket a kép-
viselők. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(Nkt.) 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormány-
zat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a

saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ
által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény fel-
adatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működte-
tését – vállalja, egyúttal a 229/2012. (VII. 28.) korm. rendelet
alapján benyújtott kérelmét visszavonja. A köznevelési feladatot
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alap-
ján a képviselő-testület tudomásul vette, hogy a Mátyás Király
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013. január 1.-jével – a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történő beolva-
dással – az állam fenntartásába kerül. Az intézményben 2012.
december 31-én foglalkoztatott 6 fő – jelenleg kjt. szerint fog-
lalkoztatott – technikai dolgozót 2013. január 1-jétől Vá mos -
pércs városi önkormányzatnál az Mt. szabályai szerint tovább-
foglalkoztatja. A köznevelési intézmények állami fenntartásba
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellá-
táshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátás-
hoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek meg-
osztásáról szóló – megállapodást elfogadta a testület, és felha-
talmazta a polgármestert annak aláírására 2012. december 15.
napjáig, valamint felkérte a polgármestert, hogy a dolgozók
továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos munkajogi, valamint a
megállapodás megkötésével összefüggő valamennyi intézke-
dést és jognyilatkozatot tegye meg.  

Kilencedik napirendi pontban a képviselő-testület a
Vámospércsi Óvoda Alapító Okiratának módosítását, valamint
az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.

Tizedik napirendi pontban a testület elhatározta és támo-
gatta, hogy a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó
Társulás átalakuljon 2013. január 1. napjával jogi személyiségű
társulássá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltaknak megfelelően.
A képviselő-testület a fentieknek megfelelően a Nyíradonyi
Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás módosított és egysé-
ges szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását, valamint a
Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat és a Nyíradonyi
Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ módosított és egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyta.

Tizenegyedik napirendi pontban a képviselő-testület a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tör-
vény 2012. november 27-i változására tekintettel az alábbiak sze-
rint döntött: az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága érde-
kében a 75 000 000 Ft összegű adósságmegújító – működési célú
hitelszerződést köt a Főnix Takarékszövetkezettel, 2012. 12. 28–
2013. 06. 30. napjáig terjedő időtartamra, melynek célja
Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. 12. 28–2013. 06. 30.
időszak közötti likviditásának, fizetőképességének biztosítása.

Tizenkettedik napirendi pontban a testület a „Vámos -
pércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt.-nél óvadéki számlán
elhelyezett – bevételéből a költségvetési elszámolási számlájára
lehívja 12 809 910 Ft összértékben:

– A kerékpárút pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek vállal-
kozási díját,

– az egészségház felújítása tárgyú pályázathoz kapcsolódó
engedélyes tervek tervezői díját, 

– a Vámospércs, Kistérségi Járóbeteg Szakrendelőhöz vezető
476/12. hrsz-ú út forgalomba helyezéséhez szükséges megvaló-
sulási tervek elkészítésének díját,  

– a képviselő-testület 216/2012. (XI. 21.) sz. határozata alap-
ján a Chevrolet Wallis-tól megvásárolni kívánt személygépkocsi
önerejét.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2012. december hó 20. napján rendkívüli ülést tartott.

Első napirendi pontban a képviselő-testület úgy döntött,
hogy az 5/2012 (III.1) BM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja
alapján támogatott – Vámospércs, Béke u. 2. szám alatti ingatlan
felújítására vonatkozóan elkészítteti a kivitelei terveket, mely-
nek fedezetét a kötvény terhére biztosítja.

Második napirendi pontban a képviselők úgy határoztak,
hogy az önkormányzat – a hulladékkezelési közszolgáltató kivá-
lasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004.
(VII. 22.) korm. rendelet, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 44/F. § (3) bekezdés c) pontja alapján – 2013. janu-
ár 1. napjától Vámospércs város közigazgatási területére vonat-
kozóan a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tárgyá-
ban közszolgáltatási szerződést köt az önkormányzat 100%-os
tulajdonában lévő Vámosvíz Kft.-vel (4287 Vámospércs Béke u.
3.) – határozott időre – 2017. december 31. napjáig. A döntéssel
együtt a testület megalkotta a nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás-
ról szóló helyi rendeletét is.

Harmadik napirendi pontban a képviselő-testület –
Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkor -
mányzati Társulás Társulási megállapodása alapján – úgy dön-
tött, hogy a Társulás működésének és a feladatellátásának költ-
ségeire – pénzügyi hozzájárulásként – 3 714 000 Ft összeget biz-
tosít az önkormányzat általános tartaléka terhére. 

Negyedik napirendi pontban arról határoztak a képvise-
lők, hogy a Vámospércs – Nyíradony Köztestületi Önkéntes
Tűzoltóságot – a szervezet 2012. IV. negyedévi kiadásainak tel-
jesítése érdekében, a 200/2012. (X.30.) számú határozatban
megállapított támogatáson felül – további 682 000 Ft vissza
nem térítendő működési támogatásban részesíti azzal a feltétel-
lel, hogy a támogatás kizárólag abban az esetben utalható át a
szervezet részére, amennyiben Nyírlugos Önkormányzat a részé-
re megállapított támogatás összegét 2012. december 27. napjá-
ig nem utalja át.

Ötödik napirendi pontban a Vámosvíz Kft. és a Vámos -
pércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi évben elért
eredményei elismeréseként az alkalmazottak részére egyszeri
alkalommal 30 000 Ft összegű CADHOC utalványt biztosít,
melynek fedezetét támogatásként biztosítja, az önkormányzat
2012. évi költségvetésében, az általános tartalék terhére. 

Ménes Andrea 
polgármester
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EMLÉKEZÉS

id. Ásztai Béla
halálának 7. évfordulójára

Van egy út, melynek kapuját őrzi 
a bánat.

Könnyő ide belépni, de nincs kijárat.
Csak a szél hangja töri meg a temető

csendjét.
Fejünkbe bekúszik egy borús emlék,
Őszülő hajadat már nem borzolja a szél.
Néma ajkad többé már nem mesél,
Könnyes szemmel sírodnál megállunk.
Óh ha tudnád menyire hiányzol.

Soha nem feledi: 
felesége,

lánya Zsuzsa, veje Gyula,
unokái Csaba, Zsuzsa, Beáta

Lánya Éva, veje Zsolt
unokái Zsolt, Dávid, Norbert

Tisztelt Lakosság! 

Értesítjük Önöket: a településen lévő elektromos
hálózat biztonsági övezetének évenkénti felülvizs-
gálata a közel jövőben elkezdődik.

A biztonsági övezet tisztítását (fák és bokrok gallya-
zását, kivágását) a megbízott vállalkozó a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény illetve a biz-
tonsági övezetről szóló 122/2004 (XI. 15.) GKM rende-
let alapján, valamint a  villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény (VET) 2011. X. 1. napjától hatályos,
„gallyazás”-ra vonatkozó módosítás alapján: 124. § 2.
alapján fogja végezni.

A hálózat biztonsági övezetében lévő fák karbantartá-
sa (kivágása, gallyazása) azért fontos, mert az elmúlt idő-
szakban történt üzemzavarok 90% -át a fák okozták.

Kérjük szíves együttműködésüket és megértésüket,
hogy a villamosenergia ellátás kiegyensúlyozott, zavarta-
lan szolgáltatás érdekében a szükséges munkálatokat
elvégezhessük.

Kivitelező

MEGEMLÉKEZÉS

BÁNYAINÉ SOMOGYI TÜNDE

(1969-2012)
halálának 1 éves évfordulójára

„Hogy egy édesanya milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.

Mindent adhat az ég kétszer,
márványt, kincset, palotát,

csak egyet nem adhat kétszer, szerető édesanyát.”

Szerető családod: 
Édesanyád, gyerekeid: Sándor és Kitti, 

párjaik: Anett és Gábor, 
testvéreid Erzsike és József és családjuk.

AKÁC AKÁC 
ÉS ÉS 

NEMESNYÁR NEMESNYÁR 
CSEMETECSEMETE

vásárolható 
erdősítéshez.

Érdeklődni 
lehet 

a 30/3926348-as 
telefonszámon.

AA NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II
HH ÍÍ RR EE KK

Decemberben születtek
HÜSE ZSOMBOR

(Hüse István 
és Farkas Ibolya)

BISI ZÉTÉNY JÓZSEF
(Bisi József és Suba Zsuzsa) 

Házasságkötés nem volt

Akik már nincsenek 
közöttünk
VARGA IMRE

SZENTJÓBI KÁLMÁNNÉ
(Csátré Katalin Terézia)

MÁTHÉ GYULÁNÉ
(Dorogi Erzsébet)

BAKÓ RÓZA
ANTAL LAJOSNÉ
ORVOS IMRÉNÉ
(Bányai Margit)

GYALLAI IMRE BÁLINT
MEDGYESI FERENC

DEÁK LAJOSNÉ
(Berki Ágnes)
SÁNDOR JÁNOS

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZENTJÓBI KÁLMÁNNÉ
sz.: Csátré Katalin Terézia

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

MÁTHÉ GYULÁNÉ
sz.:Dorogi Erzsébet

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

ANTAL LAJOSNÉ
sz.: Kiss Erzsébet

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

ORVOS IMRÉNÉ
sz.: Bányai Margit

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

DEÁK LAJOSNÉ
sz.: Berki Ágnes

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

MEDGYESI LAJOSNÉ
sz.: Farkas Róza

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

VARGA IMRE

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SÁNDOR JÁNOS

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BAKÓ RÓZA

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

MESGYESI FERENC

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

GYALLAI IMRE BÁLINT

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak



Vámospércsen a Mű -
ve lő dési Ház és Könyv -
tárban 2013. február
9-én, szombaton 9-13
óráig börzére várjuk
azokat az anyukákat,
akik a kinőtt, vagy meg-
 unt holmikat: ruhákat,
játékokat, könyveket,
egymás közt elcseré-
lik, vagy baráti áron
tovább adják. 

Amíg a felnőttek válogatnak, nézelődnek, addig a gyer-
kőcök lefoglalhatják magukat felnőtt felügyeletével raj-
zolással, színezéssel, mesehallgatással. 

Asztalfoglalás: személyesen vagy telefonon a Mű -
velődési Ház és Könyvtárban. Telefon: 52/591-038, 06
20/ 559 8114

Megérkezett intézmé-
nyünkbe a Nemzeti Könyv -
tár sorozatának első hét
kötete.

A 24 kötetből álló soro-
zat a magyar irodalom
olyan műveit gyűjti egy-
be, melyek elolvasása gyö-
 nyörködtet, tanít és erősí-
ti a nemzeti érzést.

Rovatai:

Magyar írók,
Magyar hősök,

Magyar tájak,
Magyar mesék,
Magyar ízek,
Magyar ritkaságok,
Magyar ünnepek

Az elegáns megjelené-
sű könyveket könyvtá-
runk ajándékba kapta, s
olvasóink rendelkezésére
állnak.

Diósné Kozma
Erzsébet, 

intézményvezető

A Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs

PROTOKOLL 
A MINDENNAPOKBAN

akkreditációs lajstromszáma: PL-4519

ingyenes képzést indít 

A képzés ideje és időbeosztása: 2013. február 18–ápri-
lis 12. 90 óra (53 óra elmélet 37 óra gyakorlat, kedd-pén-
tek)

A képzés célcsoportja: Azon személyek, akik részt
kívánnak vállalni a helyi társadalom közösségi tevékeny-
ségének segítésében (akár önkéntesként is) és érdeklőd-
nek a képzéssel megszerezhető ismeretek iránt.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: befejezett
középiskolai végzettség.

A képzés moduljai:

– A viselkedés kultúra alapjai.
– Protokoll a hivatali, üzleti életben.
– A vendéglátás protokollja.
A képzés során megszerezhető kompetenciák:

– A társadalmi érintkezés szabályainak ismerete és
alkalmazása.

– Események, rendezvények protokoll szabályai és
alkalmazása

– Hivatalos kapcsolatok protokollja, gyakorlatban
való alkalmazása.

– Vendéglátás protokollja.
A képzés helyszíne: Művelődési Ház és Könyvtár,

Vámos pércs 4287 Vámospércs, Debreceni út 2.
Jelentkezési határidő: 2013. február 10
Jelentkezés: Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs,

4287 Vámospércs, Debreceni út 2.
Telefon: 52/591-038 és 52/591-039

Vámospércsen, a Művelődési Ház és Könyvtárban
péntekenként 16 órától Sakk-körbe várjuk minden
érdeklődő jelentkezését 

A csoportba korhatár nélkül, kezdők és haladók
jelentkezhetnek. 

Miért ajánljuk a sakkot?:
Polgár Judit sakkmestert idézve: „A tudásalapú tár-

sadalomban a jövő nyertesei azok lesznek, akik képe-
sek a dialektikus, stratégiai, elemző gondolkodásra,
illetve problémamegoldásra. Ezeket a készségeket a
gyerekek sakkozás közben sajátíthatják el..”

Oktató:  Kőszegi Lajos 

Együtt ünnepelt Vámospércs 
a „Mindenki Karácsonyán”

December 21-én, 17 órától
a Művelődési Ház és
Könyvtár színházteremében
kezdődött az ünnepi rendez-
vény, elsőként az óvodások
„Zöldbéka Cso portjának”
kedves karácsonyi műsorá-
val. A mű sort Kocsisné Nagy
Eni kő, Oláhné Pólyik Ilona
óvónő állította össze, és
tanította be.

Azt mondják, hogy kará-
csony előtt bizony kukucs-
káló angyalkák szállnak le
a Földre, bekukucskálnak
minden ház ablakán. Azt
lesik, hol laknak a jó kisgye-
rekek, akik megérdemlik
a karácsonyi ajándékokat.
Ilyen angyalkák voltak a sze-
replői a Mátyás Király Álta -

lános és Alapfokú Művészeti
Iskola 2. évfolyamának ezt
követő műsorában. A szép,
és megható jelenet színpad-
ra állításában Jankovics Mag -
dolna, Molnár Edit, Dan -
csevics Györgyi, Sütő Csaba
2. évfolyamos osztályfőnö-

kök segítették a gyerekeket.
A műsorban közreműkö-
dött a Búzavirág Gyermek -
kar, Ráczné Stummer Ibolya
vezetésével. 18 órakor a Fő -
téren folytatódott a prog-
ram. 

Régen máshogy ünnepel-
tek, mint ma. Szokás volt,
hogy szenteste kántálni, bet-
lehemezni mentek az em -

berek a családtagokhoz, is -
merősökhöz. Ezt a régi nép-
hagyományt idézte fel a Vá -
mospércsi Népdalkör is sza-
badtéri nyitó jelenetével.
A kedves hagyományőrző
játék után Ménes Andrea
polgármester mondta el
ünnepi beszédét, majd ezt
követően sor került a koráb-

bi karácsonyi „pályázatok”
eredményhirdetésére. Első
alkalommal került kiírásra a
„Legkedvesebb karácsonyi
történetem” címet viselő tör-
ténetmesélő verseny, melyre
33 pályamű érkezett be. Első
helyezett lett Illés Angelika

6.a osztályos tanuló írása. Az
ő történetét Sütő Csaba ta -
nár úr olvasta fel, remekül
előadva az érdekes leírást.
Második lett Nagy Tibor 7.b
osztályos tanuló írása, har-
madik a „Fenyőfácska” jeli-
gével Zilahi Viktória 6.c osz-
tályos tanuló története, míg
a zsűri különdíját Opris Mag -
daléna kapta. Valamennyiük -
nek gratulálunk! 

Első alkalommal voltak
kíváncsiak Vámospércsen
arra is, hogy ki milyen
„Karácsonyi mézes csodát”
készít az ünnepre. A pályá-
zatra álomszép mézesek
érkeztek. A kiállított csodá-
kat a Művelődési Ház és
Könyvtár kiállítótermében
lehet megtekinteni. Első
helyezett lett Tarr Anita ad -
venti ajtódísze, a második
helyet Karacsné Kuvik Beáta
adventi koszorúja kapta, a
harmadik pedig Kovácsné
Piránszki Beáta szépséges
adventi koszorúja lett. A nyer-
 teseknek gratulálunk! 

A díjak átadást a Pircsike
Közművelődési Egyesület
„Advent a Hargitán” című

műsora követte, Polgárné
Nagy Elvira és Somogyi
László Gábor közreműködé-
sével. Ezután a műsor a Pe -
dagógus Kórus előadásával
fejeződött be. A szervezők
külön köszönetet mondanak
a bor adományokért, mellyel
a rendezvényt támogatta:
Bányai Lajos, Gyallai Imre,
Huszti János, Kathi Antal,
Molnár Imréné, Nagy István,
Nyakas Gábor, és Pál János.

Ménes Andrea polgármester
köszöntötte az ünnep 

alkalmából azokat 
a vámospércsieket, akik
eljöttek az ünnepségre

A Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
2. évfolyamának karácsonyi műsora

Adventi vásár a Főtéren

A karácsonyt megelőzően az idén is járt a vámospércsi
gyerekeknél a Mikulás. A képen a Mikulásházat, annak

gazdáját, és a gyerekeket láthatjuk

Óvodások ,,Zöldbéka Csoportjának" karácsonyi műsora 

Az idén is sokan jöttek el a Mindenki Karácsonyát 
ünnepelni

Népdalkör Betlehemezése a Mindenki Karácsonyán

Kedves Olvasóink!
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